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 Nieuwsbrief  vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’ -  juli 2012 

 

Beste sponsorouder(s) 

 

Wij beginnen deze nieuwsbrief met een BELA�GRIJKE MEDEDELI�G: 

Tijdens de laatste algemene vergadering van onze vzw ’sos Zoutmijnkinderen-India’ hebben wij een 

belangrijke beslissing moeten nemen met betrekking tot onze sponsorwerking: 

Vanaf nu zien wij ons verplicht onze administratie eenvoudiger te maken. De bijdragen van de 

individuele sponsoringen blijven zoals voorheen maar zonder identificatie van elk gesponsord kind.  

Die bijdragen vormen dan samen de globale gift voor een specifiek project voor SCAD. 

 

Er zijn twee redenen voor deze aanpassing. 

1. Ten eerste is het project van de individuele sponsoring uit zijn voegen gebarsten (1124 sponsorkindjes!). 

De energie die dit vergt naar opvolging toe -zowel voor de SCAD-medewerkers in India zelf als 

voor onze vzw- is niet meer in overeenstemming met de collectieve bedoeling van onze vzw (onderwijs 

en gezondheidszorg voor al onze zoutmijnkinderen, drinkbaar water aan elk schooltje en een verbeterde 

infrastructuur voor alle schooltjes).  

2. De tweede reden van werken met globale giften is het feit dat de Koning Boudewijnstichting geen fiscale 

attesten geeft als het om individuele sponsoring gaat.  

 

Wat betekent dit nu concreet? 

1. In de toekomst zullen bij de nieuwsbrieven GEEN FOTO’S en/of  BRIEFJES van zoutmijnkinderen 

meer gevoegd worden.  

Voor sommige sponsors zal deze beslissing hard aankomen, dat beseffen wij. 

Toch hebben wij er ook het volste vertrouwen in dat iedereen zich realiseert, dat het niet alleen om dat 

ene kind gaat dat een Belgische adoptieouder heeft, dat die sponsoring ook ten goede moet komen aan de 

kinderen die dat geluk niet hebben. Als er in een klasje 50 kinderen zitten waarvan er 30 gesponsord 

worden, dan willen wij dat de 20 niet-gesponsorde kinderen ook onderwijs en gezondheidszorg krijgen 

en zij moeten ook kunnen genieten van drinkbaar water en een klasje waar het niet binnen regent… 

2. Wat betreft de FISCALE ATTESTEN bij de Koning Boudewijnstichting: 

- Het 1
ste

  algemeen project, ingediend bij de Koning Boudewijnstichting voor de restauratie van acht 

schoolgebouwen + het bouwen van urinoirs en toiletten en het voorzien van een regenwatertank aan ieder 

van die acht scholen, is voltooid. 

 

 

 

 

 

Opgelet! de code voor dit project ***128/2462/00071***  mag dus niet meer gebruikt worden! 

 



- Het nieuw project dat wij bij de Koning Boudewijnstichting indienden, is nu aanvaard onder de code: 

*** 128/2518/00005***   voor een som van 126.930 euro. 

Het gaat om een orthopedisch operatiekwartier (operatiezaal + ontwakingskamer + ziekenzaal)  in het 

nieuwe centrum voor personen met fysieke handicap (het ‘Disability Center’). Zie verder voor foto van 

dit centrum voor personen met beperking. 

Voor sponsors die maandelijks overschrijven langs een domiciliëring bij de bank (een bestendige 

opdracht) is het dus opnieuw noodzakelijk deze wijziging te melden.  

Onze excuses hiervoor, maar wees gerust die code zal nu niet meer wijzigen tot eind december 2013.  

 

REKE�I�G MET FISCAAL ATTEST (code *** 128/2518/00005***  is noodzakelijk) 

Rekening begunstigde B E 1 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 4 0 4 (blijft!) 

BIC begunstigde B P O T B E B 1             

Naam en adres begunstigde                         K   B   S   (Koning Boudewijn Stichting)  1 0 0 0  BRUSSEL           

Mededeling:  * * * 1 2 8 / 2 5 1 8 / 0 0 0 0 5 * * * 
 

REKE�I�G ZO�DER FISCAAL ATTEST: (geen verandering - blijft hetzelfde nummer) 

Rekening begunstigde B E 0 2 . 4 7 4 8 . 1 8 2 3 . 4 1 4 0 

 BIC begunstigde K R E D B E B B 

            Naam en adres begunstigde                  K  B  C     sos  Zoutmijnkinderen - India   8 7 4 0  PITTEM                                            

Mededeling:          “GIFT  zoutmijnkinderen en kinderen met beperking” (geen code van een kind)

           

 

Goed nieuws voor de kinderen met beperking bij SCAD! 

De bouwwerken van het ‘Centrum voor personen met 

beperking’ zijn voltooid. → 

Hierin komt een orthopedisch operatiekwartier, het 

project dat wij bij de Koning Boudewijnstichting in-

dienden. 

Ter voorbereiding van de start van dit centrum waren 

twee Indiërs gedurende zes intense ‘werkweken’ in  

het Dienstencentrum GIDtS (Dominiek Savio te Gits)  

hier in België. De nieuw aangestelde manager Arulraj 

en de kinesitherapeut Edwin kregen de kans een heel 

degelijke opleiding te genieten in dit centrum, dat zelf 

aan de top staat in België in het creëren van extra kansen voor personen met een beperking.  

Dat belooft voor de werking in SCAD! 

 

Goed nieuws ook voor de moeders van onze zoutmijnkinderen! 

De groep vrouwen uit Antwerpen die werken voor de Indiase vrouwen-

groepen, kregen van de Koning Boudewijnstichting ook een positief 

antwoord op hun projectaanvraag: 

‘Economische ontwikkeling en sociale verbetering afdwingen voor 

vrouwelijke ‘Zelfhulpgroepen’ door aankoop van geitjes’.                                          

Voor 100 vrouwengroepen wordt 1 unit per groep voorzien: 600 geitjes 

(1 unit = 5 vrouwelijke geitjes en 1 mannelijke geit). 

Consultaties en behandeling, o.a. inenten en ontwormen door een 

erkende veearts - 3 x per jaar - zijn ook voorzien. 

De 100 Indiase vrouwengroepen (15 à 20 vrouwen per groep) voor wie 

deze geiten aangekocht worden, voorzien hiermee in het levens-

onderhoud van honderden zoutmijngezinnen, een belangrijke stap in 

het onafhankelijk worden. 

 



Goed nieuws ook voor de zigeunergemeenschap bij SCAD! 

 “Zigeuners worden regelmatig dakloos bij hevige winden en moesson-

regens” schreven wij in een vroegere nieuwsbrief →    

Na constante druk door SCAD is de Indiase regering over de brug 

gekomen met financiële steun. 

← Een groot aantal van hun 

tenten zijn al vervangen door 

nieuwe woningen.  

De provincie West-Vlaanderen 

is - nu al voor 30 huisjes - de 

heel belangrijke sponsor van 

het deel dat de zigeuners zelf 

niet kunnen  bijdragen. 

Ook enkele scholen steunden  

dit mooi project.               

Inleefreis 2013:  

In onze laatste nieuwsbrief las u dat de enthousiaste deelnemers van de inleefreis ‘sos Zoutmijnkinderen’ in 

juli 2011 o.l.v. Lieve Desmedt veel positief nieuws meebrachten uit India.  

Welnu, wij plannen opnieuw een inleefreis voor maximum 20 sponsors in de tweede week van juli 2013 

voor een periode van 16-17 dagen. 

Beschrijving in grote lijnen: 

Op werkdagen: 

- Voormiddag: gedurende ± 3 u werken in het project (lichte werkjes!) 

- Namiddag: bezoeken van de verschillende projecten. 

Tijdens weekends: 

- Excursies naar meer traditionele toeristische en culturele plaatsen in Zuid-India 

- Eerste dag is een rustdag aan het palmenstrand Kovalam (dicht bij de luchthaven) ofwel in Chennai 

(de hoofdstad van Tamil Nadu) 

- Laatste avond: afscheidsceremonie  

Prijs: 

- Voor het project zelf:  € 400 per persoon - hiervoor kan een fiscaal attest bezorgd worden. 

- De kosten voor het verblijf in het project en tijdens de toeristische uitstappen: € 500  p.p.  

SCAD heeft deze prijs moeten aanpassen omwille van de grote prijsverhogingen in India:  

de prijzen van de hotels in Kovalam en Periyar zijn bijvoorbeeld verdubbeld… 

- Het vliegtuigticket:  is voorlopig het grootste vraagteken (in 2011:  € 852). 

- Het visum: € 53 p.p. en de kosten voor het visum: € 21 p.p. 

Lieve zal opnieuw de inleefreis leiden. 

Wie geïnteresseerd is, neemt dus het best met haar contact op:  050/216217  of  lieve.desmedt@skynet.be 

Tenslotte: 

Alle gesponsorde projecten blijven in het belang van onze zoutmijnkinderen en hun families. 

Wij kunnen u verzekeren dat al onze zoutmijnkinderen dezelfde voorwaarden krijgen als voorheen bij onze 

individuele sponsoringen. 

Mogen wij u hierbij dus vriendelijk uitnodigen uw gewone maandelijkse of jaarlijkse sponsoring verder te 

zetten, zonder dat u een briefje of een foto uit India bezorgd wordt? Dat zouden wij heel erg appreciëren.  

Uiteraard blijft u regelmatig onze nieuwsbrief krijgen met het verslag en de foto’s van wat gerealiseerd werd 

met uw giften.  

Met grote dank om uw zeer gewaardeerde medewerking. 

          vzw ‘sos Zoutmijnkinderen-India’  

Crabbe Annemie-Koksijde / Desmedt Lieve-Torhout / Deprez Baptist-Heuvelland / Gallin Els-Lier / Hopchet Fabienne-Wilrijk / 

 Van Eeckhoutte Els-Pittem / Van Poucke Nicolas-Knokke / Vanderjeugt Gabriël-Brugge / Vanderjeugt Irena- Pittem. 

 

ps - Als u ingesloten bij deze nieuwsbrief geen overschrijvingsformulier vindt, betekent het dat uw laatste 

gift(en) ons bereikte(n) in de loop van het voorbije jaar, waarvoor onze gemeende dank! 


